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در صنعــت نفت و گاز، مهمترین مزیت کاربرد اینترنت اشــیا، ایجاد ارزش با 
راهبرد یکپارچه است. اینترنت اشیا، صنعت نفت را قادر مي سازد تا فرآیندها 
را دیجیتالــی، بهینه و خودکار کند و عالوه بــر صرفه جویی در زمان و پول، 

ایمنی را افزایش  دهد.
اینترنت اشــیا فرآیند اندازه گیــری، تصمیم گیری و مدیریــت ظرفیت ها را 
یکپارچه کرده و امکان راه اندازی سیســتم های خودکار در محیط های تولید، 
ردیابــی نــاوگان حمل ونقل دریایی و زمینی و پایش ســالمتی پرســنل در 

محیط های نامناسب را فراهم می سازد. 
همچنین با ترکیب این فناوری با روش های تحلیلی پیشرفته، مدیران صنعت 
بــرای اولین بار بــرای تصمیم گیری های مهم، اطالعــات دیجیتال، عمیق و 
واقعی را در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار خواهند داشــت. اینترنت اشیا 
در حوزه هایی مانند مدیریت ریســک، ارتقای بهره وری عملیاتی و درآمدهای 

جدید نیز تاثیر شگرفی خواهد داشت.
اینترنت اشیا دارای 5 عنصر اصلی است که در کنار هم بازآفرینی و تغییر فرم 

فرآیندها به صورت دیجیتال را ممکن می سازند. این عناصر عبارتند از:]1[
 حســگرها برای تولید داده: تقریبا برای اندازه گیری هر کمیت فیزیکی 
حداقل یک نوع حســگر وجود دارد که آن را اندازه گیری می کند، از فشــار، 
خوردگی یا ضربان قلب انسان گرفته تا ژئوفون های اندازه گیری جنبش زمین 

و و دستگاه موقعیت یابی جهانی )GPS( که مکان را ردیابی می کند.
 شــبکه ها برای انتقال داده: برای انتقال داده ها چندین بســتر از جمله 
کابل، شــبکه ی بی سیم، شبکه های موبایل و ماهواره ای در دسترس است. در 

بیشتر موارد موقعیت مکانی و  اندازه ی داده ها مشخص می کند که کدام کانال 
یا کانال ها بهترین هستند. استفاده از پردازش در لبه ی شبکه1 ـ پیش پردازش 
و فیلتر کردن داده ها قبل از ادغام ـ  برای کنترل بار شــبکه به طور فزاینده ای 

ضروری شده  است.
 بســتر فنی2 برای ادغام داده ها: به طور معمول، شــبکه ها داده های 
حســگرهای زیــادی را که در مکان هــای متنوعی پخش شــده اند گرد هم 
می آورنــد. همه ی این داده ها باید در یک ســاختار مشــترک ادغام شــده و 

قابلیت های اساسی برای پردازش آن فراهم شود.
 تجزیه  و تحلیل پیشــرفته برای تولید بینش3: داده کاوی، یادگیری 
ماشینی و محاسبات شناختی می تواند داده های ساختاریافته و غیرساختاریافته 

را تبدیل به آگاهی عملی کند.
 یکپارچگی با کسب وکار و هم جهت سازی عملیات: به کارگیری نتایج 
تجزیه و تحلیل ها در فرآیندهای کســب وکار شرکت می تواند منجر به آگاهی 

بیشتر و اقداماتی مبتنی بر  واقعیت های کسب وکار شود.

کاربردهای عملی اینترنت اشیا 
در این قســمت، 12 کاربرد عملی اینترنت اشیا در زنجیره ی ارزش صنعت به 
تفکیک حوز  ه  های باالدست، میانی و پایین دست معرفی می شوند. هر کدام از 
این کاربردها به تنهایی و یا به همراه برخی دیگر می توانند حوزه های فعالیت 
مناسب برای شرکت های نوآور جوان و استارت آپ در صنعت نفت باشند.]2[
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مباحث ویژه

کاربردهای اینترنت اشــیا در افزایش بهــره وری عملیات حوزه ی 
باالدست]2[

1- بهینه ســازی حفر چاه: فرآیند حفاری چاه بســیار پیچیده و نیازمند 
فعالیت های دقیق مهندسی است. برای مثال هنگام وارد کردن لوله به داخل 
زمین، احتمال انحراف و گیر کردن لوله در چاه حفر شــده بسیار زیاد است. 
تحلیل داده های حسگرها، امکان پایش و پیشگیری بالدرنگ را فراهم کرده و 

احتمال انسداد چاه به این دلیل را تا 85درصد کاهش می دهد.
2- بهینه ســازی پیش دســتانه ی تجهیزات چاه ها: یکی از اصلی ترین 
دالیل کاهش تولید چاه های نفت، خرابی تجهیزات اســت. با استفاده از یک 
مدل برای پیش بینی خرابی احتمالی تجهیزات ســرچاهی، می توان از روزها 
قبل از بروز چنین وقایعی با خبر شده و اقدامات الزم برای حفظ جریان تولید 

به عمل آورد. 
3- بهینه سازی میزان تولید: حســگرها می تواننــد هرگونه ناهنجاری در 
فرآینــد تولید را تشــخیص داده و بهره وری عملیات اســتخراج را تا 5درصد 
افزایش دهند. برای مثال برای استخراج نفت سنگین، ابتدا باید بخار به داخل 
چاه تزریق شــده تا نفت گرم و روان شود، ولی در صورت تزریق بیش از حد 

بخار وضعیت چاه ناپایدار شده و میزان تولید آن کاهش می یابد.

کاربردهای اینترنت اشیا در تشخیص ریسک در حوزه ی باالدست و 
میانی

4- پایش تاثیرات زیســت محیطی تولید نفت: با اســتفاده از اطالعات 
حسگرها و مدل های پیش بینی. 

5- پایش بالدرنگ وضعیت ســالمت پرسنل: برای تشخیص و مدیریت 
موقعیت های  خطرناک.

کاربردهای اینترنت اشــیا در افزایش بهــره وری عملیات حوزه ی 
میان دست

6- پایش خطوط لوله، تشــخیص نشــتی و وضعیت سازه ی خطوط 
انتقال: استفاده ی مستقیم از خروجی حسگرهای فشار از راه دور دقت نسبتا 
پایین داشته و احتمال بروز هشدارهای غلط در آن باال است. با استفاده از یک 
سیســتم تحلیلی پیشرفته و ترکیب با سنسورهای صوتی و تصویری، می توان 
هرگونه نشــتی و یا خرابی در خطوط انتقال را تقریبا بالفاصله تشخیص داده 

و موقعیت دقیق آن را به دست آورد.
7- برنامه ریزی بهینه ی حرکت نفتکش ها و مدیریت ناوبری و ردیابی 
آنها: با تعیین درســت میزان بارگیری و مســیرهای دقیــق و به صرفه برای 
نفتکش ها، هزینه ها به میزان چشمگیری کاهش می یابد. استفاده از اطالعات 
موقعیت مکانی و میزان محموله ی نفتکش ها و تحلیل این اطالعات می تواند 

هزینه های لجستیک را تا 1۰درصد کاهش دهد.
پیش بینی  پاالیشگاه ها،  تجهیزات  پیش دســتانه ی  بهینه سازی   -8
خرابی تجهیزات و یا ایجاد آلودگی: تجهیزات پاالیشگاهی معموال بسیار 
پیچیــده و معظم و فرآیندهای تعمیر و نگهداری آنها نیز بســیار موســع و 
پیچیده هســتند. تحلیل های پیشــرفته که بر اساس اطالعات به دست آمده 
از حســگرها یا بازرسی های غیرخودکار انجام می شود، قادر به شناسایی انواع 
خرابی از جمله خوردگی، ســایش و شکســت بوده و هزینه های بازرســی و 
تعمیرات را به شــدت کاهش می دهد. همچنین تحلیل اطالعات سیستم های 
پاالیشی می تواند دالیل اصلی و ریشه ای مشکالت عملیاتی را مشخص کرده 

تا امکان رفع مشکل اصلی به جای مقابله با عالئم آن فراهم شود.
9- اســتفاده از واقعیت افزوده4 برای به دســت آوردن اطالعات از 
وضعیت عملیات  نصب و فرآیندها در شــرایط مختلف: استفاده از این 
فناوری به کاربر اجازه می دهد اطالعات مرتبط با هر فرآیند را مشــاهده کند. 

 1  12حوزه ی پرکاربرد اینترنت اشــیا در زنجیره ی ارزش صنعت نفت 
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مهندسین می توانند دســتورالعمل های الزم در هر مرحله از کار ساخت و یا 
نصب را مشــاهده کرده و با صرفه  جویی در زمان جســتجو و ضبط اطالعات، 

عملکرد پرسنل تا 1۰درصد افزایش می یابد. 

کاربردهای اینترنت اشــیا در افزایش بهــره وری عملیات و یا ایجاد 
درآمد در حوزه ی پایین دست

10- مدیریت نــاوگان زمینی: برنامه ریزی بهینه ی نــاوگان زمینی باعث 
مســیریابی بهتر و افزایش ایمنی و بهره وری رانندگان خواهد شد. همان گونه 
که در مورد نفتکش ها به آن اشــاره شــد، با استفاده از اینترنت اشیا می توان 

بهره وری ناوگان زمینی تانکرها را نیز تا 15درصد افزایش داد. 
11- توزیع ســوخت با الگوهای اختصاصی شــده ناشی از اطالعات 

مکانی و بالدرنگ: می تواند منجر به ایجاد درآمدهای جدید شود.
12- مدیریت ســاختمان ها: با اســتفاده از فرآیندهای تعمیر و نگهداری 
پیشگیرانه و تاسیســات انطباق پذیر، بهره وری مدیریت ساختمان های اداری 
افزایش یافته و هزینه ها کاهش می یابند. اتصال تجهیزات سرمایش و گرمایش 
و سیستم روشــنایی به یک سیســتم کنترل مرکزی می تواند مصرف انرژی 
در ســاختمان ها را به طرز چشــمگیری کاهش دهد. هر چند با توجه به نوع 
ســاختمان و کاربری آن این میزان صرفه جویی ممکن اســت نتایج مختلفی 

داشته  باشد. 

پیش بینی حجم بازار اینترنت اشیا در صنعت نفت 
طبق تخمین شــرکت آی.بی.ام بازار اینترنت اشــیا در حوزه ی صنعت نفت 
نزدیک به 8۰ میلیارد دالر خواهد بود. برای محاســبه ی این رقم، فرض شده 
اســت که 12 کاربرد مورد اشاره در قسمت قبلی، به صورت موفق پیاده سازی 

شده و در صنعت قابل اســتفاده باشند. سپس بر اساس اطالعات جمع آوری 
شده از مشتریان این شرکت و سایر منابع میزان نیاز به این فناوری ها تخمین 

زده شده است که نتایج آن در شکل2 ارائه شده است.]2[

جمع بندی  
ورود به صنعت نفت برای شرکت های کوچک و نوپا به سادگی میسر نبوده و 
موانع متنوع ورود به بازار، این صنعت را به یکی از صنایع صعب الورود تبدیل 
کرده  است. از سوی دیگر با توجه به سرمایه گذاری های قبلی، حساسیت های 
باال در مورد ایمنی و محیط زیســت، پذیرش نوآوری و فناوری های جدید در 
بخش هــای جاافتاده ی صنعت نیز به کندی انجام می شــود و به همین دلیل 

شرکت های نوآور و استارت آپ ها با مشکالت مضاعفی روبرو هستند. 
خوشــبختانه با آغاز روند انقالب صنعتی چهــارم و افزایش اهمیت و کاربرد 
فناوری های نوین از جمله اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، بالکچین و پردازش 
کوانتومی روند تحول در صنعت نفت نیز مانند ســایر صنایع آغاز شده است. 
این فرصت یک فرصت یکتا برای شرکت هایی است که قصد ورود به زنجیره ی 
ارزش صنعت نفت را داشته و ممکن است تا سال ها بعد قابل تکرار نباشد. در 
این راســتا تاسیس و استفاده از ساختارهای حمایت از نوآوری و شرکت های 
فنــاور مانند پارک فناوری و نوآوری صنعت نفــت، می تواند به بهبود کمی و 
کیفی فرآیند ورود شرکت ها کمک شــایان توجهی کند. همچنین شناسایی 
موانع و مشــکالت موجود در این راه همچون مشکالت پهنای باند شبکه های 
موجود در مجموعه ی نفت جهت انتقال داده های حسگرها، مشکالت امنیتی 
که در اثر اتصال سیســتم های عملیاتی )Operational( به سیستم های IT به 
وجود می آید و چگونگی رفع آنها، Redundancy و موارد مشــابه الزم و موثر 

خواهد بود.

 2  حجم بازار اینترنت اشــیا در 12 حوزه ی زنجیر ه ی ارزش صنعت نفت 
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